
SUKCES/V/VA DOBAVA NAFTN lH DERIVATOV

ruaRodrurr:

IZVA,JALEC:

sklenejo naslednjo

GRM NOVO MESTO - center biotehnike in turizma, Sevno 13,8(X)0 Novo mesto,

ki ga zastopa direktor Tone Hrovat

Matidna itevilka: 5089107000

lD itev. za DDV: Sl 46571558

TRR: Sl56 0110G6030703530

in

PEIROL, Slovenska energetska druiba, d.d., Ljubljana, Dunaiska c. 50, 1000

ljubljana, ki ga zastopa Nada Drobne Popovid, .lo:e Bajuk, Matiia Bitenc, lka

Krevzel Panii

Vodja prodaie naftnih derivatov Borut Gostia,

Matianaitevilka: 5025796000

lD itev. za DDV: 5180267 432

5t. transakciiskega raauna: 5156 2900 OOLO f8Z4 249

POGODBO

5t. JNMV07-2020

SUKCESIVNA DOBAVA NAFTNIH DERIVATOV

I. PREDMET POGOOBE

f. ilen

Na podlagi ponudbe 5t. O92/202O z dne 30.07.2020, v postopku oddaje javnega narodila (Portal javnih

naroail, it. objave JN004698, z dne 24.7.2020].z Obvestilom o oddaji narofila 6t. lNMV07-s-2020 z dne

06.08.2020 , je bil izbran za sklop 1 + sklop 2 (POGONSKO GORIVO + KURILNO OUE) kot najugodnejii

ponudnik izvajalec po tej poBodbi.



II. CENA

2. tlen

SUKCES/YNA DOBAVA NAFTNIH DERIVATOV

Okvirna vrednost pogodbe znaia (sklop 1+ sklop 2):

I Pogodbeno wednost:

Pogodbeno wednost s popustom brez ddv:

144.340,59 EUR

144.340,59 EUR

EUR

+ DDV 22%: 31.754,93 EUR

SKUPNA POGODBENA VREDNOST S POPUSTOM IN

DDV-jem NA DAN 23.07.2020:
175.Gr5,52 EUR

(z besedo: stoiestinsedemdesettisoapetindevetdeset EUR 52/100)

3. ilen

Veljavnost pogodbe je 3 leta po podpisu obeh pogodbenih strank. Cene so doloiene zakonsko, obradun

goriva se vrii po zakonsko doloteni ceni, uredbi o oblikovanju cen doloaenih naftnih derivatov oz. cenami

na trgu na dan narotila, izpolnitve oz. na dan toaenja goriva.

Popust ie fiksen in znala za:

skloo 1: 2,55000 %

sklop 2: 2,OOOOO %

in velia za celoten Eas traiania oorodbe.

Koliiina pogonskega goriva in kurilnega ol.ia je okvirna. Blago se naroda sukcesivno, izkljuino po potrebi.

Naroinik ni zavezan naroEiti celotno kolifino pogonskega goriva ali kurilnega olja in za kolidino nikakor in

pod nobenim pogojem ne odgovarja.

Dobava kurilneBa olja se vrii na naslovu Grm Novo mesto, Sevno 13,8000 Novo mesto, med delovnikom

med7hin13h.

Popust:



SUKCESIVNA DOBAVA NAFTNIH DERIVATOV
4. dlen

V kolikor se bo pri naroaniku izkazal vefji obseB dobav ali del od predvidenih, bo ta z izbranim ponudnikom

sklenil dodatek k pogodbi v skladu s 95. alenom ZN-3.

V primeru neskladja pogodbe in ponudbe veljajo doloiila te pogodbe. Podrobnejii opis in okvirne koliiine

so razvidne iz ponudbenega predraiuna.

Ponudnik se obvezuje, da bo ves ias trajanja te pogodbe spoitoval vse zahteve naroanika, navedene v

razpisni dokumentaci.ii predmetneBa javnega narotila in dela izva.jala v skladu s svojo ponudbo it.

Q92/2O2O z dne 30.07.2O2O, na podlagi katere je bila izbran.

III. OBRAEUN IN PTACILA

5. f len

Raiun se izstavlja 1r mesedno kot e-raaun prek UJP-ja. Na ratunu mora biti navedena Stevilka pogodbe in

javnega narofila, ter priloiena aitljivo podpisana dobavnica. Cene morajo biti iste kot jih dolota zakon in

uredba, popust mora biti fiksen, kotje bil ponujen na pon ud bi/predradu n u.

Prodajalec izdane ratune posilja kupcu v elektronski obliki v skladu z Zakonom o opravljanju pladilnih

storitev za proraiunske uporabnike (Uradni list R5, it. 7712016).

Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu pri posredovaniu E-ratunov upoiteval sledeae podatke:

Proraaunski

(Pu)

uporabnik ldent. it. za

DDV

TRR in Bic koda Mati6na itevilka

kupca

5tevilka

referendnega

dokumenta

GRM NOVO MESTO -
CENTER BIOTEHNIKE IN

TURIZMA, Sevno 13, 8000

NOVO MESTO

sr46571558 st55

508910701100-6030703530
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Ta pogodba se Stele za nitno, ie je kdo v imenu ali na raaun nasprotne pogodbene stranke (torej stranke,

ki vstopa v pogodbeno razmerje z organom ali organizacijo iz .javnega sektorja), predstavniku ali

posredniku or8ana ali organizacije iz javnega sektor.ia obljubil, ponudil ali dal kakSno nedovoljeno korist

za:

- pridobitev posla iz te pogodbe; ali

- za sklenitev posla iz te pogodbe pod ugodnejiimi pogoji; ali

- za opustitev dolinega nadzora nad izva.ianjem pogodbenih obveznosti iz te po8odbe; ali

- z.a drugo ravnanje ali opustitev ravnanja, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja

povzroiena Skoda alije omogoiena pridobitev nedovoliene koristi predstavniku ali posredniku organa ali

organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki (torej stranki, ki vstopa v pogodbeno ruzmerie z

organom ali organizacijo iz javnega sektorja) ali njenemu predstavniku, zastopniku oziroma posredniku.

V, PREDSTAVNIKI PO POGODBI

7. 6len

S stani naroinika je skrbnik te pogodbe Milena Bartelj,

odgovorna oseba Tone Hrovat.

e-naslov: ldle!]a-barteli@suest.arnes.si

Odgovorni pooblalEenec dobavitelja je: Borut Gostid.

S strani dobavitelja je skrbnikte pogodbe Samer Khalil in 5imon Kozina, e-naslov: samer.khalil@oetrol.si

simon.kozina@petrol.si

\

IV. PROTIKORUPCIJSKA KIAVZUIA

6. dlen



:

SU KCES I VNA DO BAV A N AFTN I H DERIVATOV
vr. osrAlA Dorocru

lahko narotnik odstopi od te pogodbe in unovfi finanino zavarovanie za resnost ponudbe. V tem primeru

je izvajalec dolian platatitudi vso skodo, kijo s svojim ravnanjem povzroai naroaniku.

2. V primeru. da izvaialec:

o ne bi dosegal pogodbeno-zakonsko dogovoriene kvalitete inte ne bi vzpostavil nitiv naknadnem roku,

ki mu ga doloii naroinik;

. prekine z dobavami brez pisnega soglasja narodnika za vei kot 5 dni;

. ima blokiran katerikoli TRR, ki ga je navedel v ponudbi, vea kot 5 dni

. ne spo5tuje pogodbenih rokov dostave kurilnega olja - 3 dni po oddaji naroiila

lahko naroinik odstopi od te pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolian plafati pogodbeno kazen v viiini

5 % pogodbene cene (z DDV) in vso nastalo 5kodo.

Ta pogodba preneha veljati, de je narodnik seznan.len, da je sodilte s pravnomotno odlotitvijo ugotovilo

kriitev obveznosti iz drugega odstavka 3. tlena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbijavnega naroaila

ali njegovega podizvajalca ali de je naroanik seznanjen, da je pristojni driavni organ pri izvajalcu pogodbe

ali n.iegovem podizvajalcu v tasu izvajania pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s platilom za delo,

--

8. tlen

1. V primeru, da izvaialec:

o v roku 10 dni po podpisu pogodbe narodniku ne predloii finaninega zavarovania za kvalitetno in

pravoiasno izvedbo pogodbenih obveznosti,

. postane nesolventen, fe je v postopku prisilne poravnave, te je kot pravna oseba sprejela sklep o

zapiranju gospodarske druibe (razen prostovoljne likvidacije zaradi zdruievanja ali prestruktu rira nia),

ie.je nad njim uveden steaajni postopek,
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delovnim iasom, pofitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoiu elementov

delovnega razmeria ali v zvezi z zaposlovanjem na irno in za kateri mu je bila s pravnomodno odloiitvi.io

ali vet pravnomoinimi odloiitvami izredena globa za prekriek. Razvezni pogoj se uresniii pod pogojem,

da.ie od seznanitve s kriitvi.jo in do izteka vel.iavnosti pogodbe ie naimani iest mesecev, v primeru

nastopanja s podizvajalci pa tudi, ae zaradi ugotovljene kriitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne

nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo. V primeru izpolnitve

razveznega pogoja se 5teje, da je pogodba razvezana z dnem skleniwe nove pogodbe o izvedbi iavnega

naroiila, narodnik pa mora nov postopek oddaje javnega naroiila zaieti nemudoma, vendar najkasneje v

30 dneh od seznanitve s kriiwijo. ee naroanik v tem roku ne zaine novega postopka javnega naroiila, se

lteje, da.ie pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kriitvijo.

V primeru, da dobavitelj ne bo izpolnjevala pogodbenih obveznosti na naaln, predviden v tej pogodbi, bo

narofnik zaiel z ustreznimi postopki za njeno prekinitev. Naroinik lahko zaradi neizpolnjevanja

pogodbenih doloEil izvajalcu pisno odpove pogodbo z odpovednim rokom dveh (2) mesecev.

Dobavitelj lahko zaradi neizpolnjevanja pogodbenih doloiil narotniku pisno odpove pogodbo z

odpovednim rokom dveh (2) mesecev.

Obe pogodbeni stranki lahko redno odpovesta pogodbo z odpovednim rokom dveh (2) mesecev.

ee dobavitelj po svoji krivdi ne izvede obveznosti (rok dobave, ustrezna naroaena koliEina, ustrezna

kvaliteta) v skladu z roki dolodeni v tej pogodbi, sme naroinik zaraiunati izvajalcu pogodbeno kazen, ki

znaia 10 %o pogodbene vrednosti za vsak dan zamude. Znesek pogodbene kazni lahko znaia skupaj naivea

10 % pogodbene vrednosti.

9. dlen

lzvajalec ne bo brez predhodnega pisnega soglasja naroinika prenesel na tretjo osebo pogodbe ali dela

pogodbe ali kakrSnokoli pravico, korist, obveznost ali interes iz pogodbe ali na podlagi te pogodbe.

Dolodilo tega Elena se ne upo5teva za nominirane podizvajalce.
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10. alen

Spremembe in dopolnitve pogodbe veljajo le, te jih spre.imejo in podpiiejo vse pogodbene stranke

11. dlen

Pogodbene stranke so sporazumne, da bodo morebitna nesoglasja oz. spore reievale predvsem

sporazumno, de v tem ne bi uspele, bo o sporih odlotilo pristoino sodiiae glede na sedei naroinika.

12. ilen

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko io podpiiejo vse pogodbene stranke in ko izvajalec predloZi ustrezno

zavarovanje za dobro izvedbo del. Sestavljena ie v 4 (Stirih) izvodih, od katerih prejme naroanik 2 (dva)

izvoda in izvajalec 2 (dva) izvoda.

31 -08-2020

V Ljubljani, dne Novo mesto, dne 78.08.2020

lzvajalec:

PETRO! D.D., UUBUANA

Naroinik:

- center biotehnike in
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Borut Gostia

Vodja prod nih derivatov

@ 86

(n

c
zTone

tz1
m

direktor

dwiffitrffi'lx'i"''t*


